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Registre d’activitats de tractament 

 

Responsable del fitxer 

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) 

C/ Gran Capità, 2 (Edifici Nexus) 

08034 Barcelona 

a/e: secretaria@csuc.cat 

Fax: 93 205 6979 

 

Delegat de protecció de dades 

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) 

C/ Gran Capità, 2 (Edifici Nexus) 

08034 Barcelona 

a/e: dpd@csuc.cat 

Fax: 93 205 6979 
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AIF0003: Activitats de Formació 

a) Base jurídica 

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. 

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari pel compliment d’una missió realitzada en interès públic o en 

l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).  Reglament UE 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 

fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

b) Finalitat del 

tractament 

Registre de persones inscrites a activitats de difusió i formació organitzades pel CSUC. Els usos 

del fitxer són l'organització de les activitats de difusió i formació, l'enviament d'informació i 

l'acreditació de l'assistència 

Elaboració́ de perfils: NO 

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO 

c) Col·lectiu 

Professors, ponents, alumnes, assistents 

Col·lectius vulnerables: NO  

c) Categories de Dades 

Professors, alumnes, ponents, assistents: DNI, Nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon 

i d’altres. 

Professors y ponents: dades acadèmiques i professionals (formació i titulacions), dades 

econòmiques i financeres (dades bancàries)  
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d) Categoria de 

destinataris 

Los dades dels professors y ponents podran aparèixer recollits a la Web del CSUC o altres eines de 

difusió de les activitats formatives. 

Les dades dels professors d’activitats remunerades seran comunicades a les entitats financeres, 

Agencia Tributaria,  Intervenció General, Sindicatura de comptes. 

Als assistents de les activitats de formació. 

Entitats que cedeixen les seves instal·lacions per desenvolupar les activitats, quan és necessari per 

motius organitzatius de seguretat. 

e) Transferència  

Internacional 
No hi ha previstes transferències internacionals de dades. 

f) Terminis de 

supressió 

Es conservaran durant el temps necessari per acomplir amb la finalitat per la que s’han recollit i per  

determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del  

tractament de les dades. Serà d’aplicació el disposat a la normativa d’arxius i documentació. 

Les dades de professors i ponents es conservaran per a futures accions formatives, si no es sol·licita 

la seva supressió.  

En el cas d’activitats remunerades es conservaran segons el disposat a la Llei 58/2003, de 17 de 

desembre, General Tributària. 

Documentació́ fiscal i tributària: 4 anys 

g) Mesures de 

seguretat 

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya disposa d’una política de seguretat i aplica 

mesures seguretat tècniques i organitzatives per garantir el control físic d’accés a les 

infraestructures i sistemes on es processen les dades de caràcter personal així com el control dels 

suports que poden contenir les dades personals. Igualment, existeix control dels usuaris autoritzats 

a accedir a les dades i del tipus d’accés, transmissió de dades i transport que es realitza. Finalment 

existeix un control de la disponibilitat i integritat de les dades relatives a cada tractament. 
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PIM002: Subscripció butlletins d'informació 

a) Base jurídica 

RGPD: 6.1.a) L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves dades personals, 

per a una o diverses finalitats específiques. 

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).  Reglament UE 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 

fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

b) Finalitat del 

tractament 

Registre de persones inscrites als butlletins d’informació i difusió del CSUC.  

Elaboració́ de perfils: NO 

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO 

c) Col·lectiu 

Subscriptors 

Col·lectius vulnerables: NO 

c) Categories de Dades Subscriptors: Nom i cognoms, adreça electrònica. 

d) Categoria de 

destinataris 
No hi ha previstes comunicacions de dades. 

e) Transferència  

Internacional 
No hi ha previstes transferències internacionals de dades. 

f) Terminis de 

supressió 

Es conservaran durant el temps necessari per acomplir amb la finalitat per la que s’han recollit i per  

determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del  
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tractament de les dades. Serà d’aplicació el disposat a la normativa d’arxius i documentació. 

Les dades de subscriptors es conservaran indefinidament, si no es sol·licita la seva supressió.  

g) Mesures de 

seguretat 

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya disposa d’una política de seguretat i aplica 

mesures seguretat tècniques i organitzatives per garantir el control físic d’accés a les 

infraestructures i sistemes on es processen les dades de caràcter personal així com el control dels 

suports que poden contenir les dades personals. Igualment, existeix control dels usuaris autoritzats 

a accedir a les dades i del tipus d’accés, transmissió de dades i transport que es realitza. Finalment 

existeix un control de la disponibilitat i integritat de les dades relatives a cada tractament. 
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PIM003: Formulari de contacte 

a) Base jurídica 

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. 

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).  Reglament UE 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 

fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

b) Finalitat del 

tractament 

Atenció a l'interessat per poder contactar amb el CSUC per sol·licitar informació, comunicar 

incidents. 

Elaboració́ de perfils: NO 

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO 

c) Col·lectiu 

Persones interessades que utilitzen el formulari de contacte. 

Col·lectius vulnerables: NO 

c) Categories de Dades Subscriptors: Nom i cognoms, adreça electrònica. 

d) Categoria de 

destinataris 
No hi ha previstes comunicacions de dades. 

e) Transferència  

Internacional 
No hi ha previstes transferències internacionals de dades. 

f) Terminis de 

supressió 

Es conservaran durant el temps necessari per acomplir amb la finalitat per la que s’han recollit i per  

determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del  

tractament de les dades. Serà d’aplicació el disposat a la normativa d’arxius i documentació. 

g) Mesures de El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya disposa d’una política de seguretat i aplica 
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seguretat mesures seguretat tècniques i organitzatives per garantir el control físic d’accés a les 

infraestructures i sistemes on es processen les dades de caràcter personal així com el control dels 

suports que poden contenir les dades personals. Igualment, existeix control dels usuaris autoritzats 

a accedir a les dades i del tipus d’accés, transmissió de dades i transport que es realitza. Finalment 

existeix un control de la disponibilitat i integritat de les dades relatives a cada tractament. 
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COM0010: Gestió accés wifi convidats 

a) Base jurídica 

RGPD: 6.1.a) L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves dades personals, 

per a una o diverses finalitats específiques. 

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. 

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).  Reglament UE 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 

fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. 

Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions. 

b) Finalitat del 

tractament 

Portal captiu d’accés wifi a internet on es sol·licita el telèfon dels sol·licitants i es realitzen 

informes d’accessos  

Elaboració́ de perfils: NO 

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO 

c) Col·lectiu 

Usuaris del portal captiu 

Col·lectius vulnerables: NO 

c) Categories de Dades Telèfon, IP’s 
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d) Categoria de 

destinataris 

Comunicacions en relació a incidents de seguretat: 

 Forces i cossos de seguretat. 

 Autoritats de control establertes al Títol VII RGPD. 

 Equips de resposta davant emergències informàtiques (CERT).  

e) Transferència  

Internacional 
No hi ha previstes transferències internacionals de dades. 

f) Terminis de 

supressió 
Les dades es conservaran durant un termini de 24 mesos els logs d’accés 

g) Mesures de 

seguretat 

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya disposa d’una política de seguretat i aplica 

mesures seguretat tècniques i organitzatives per garantir el control físic d’accés a les 

infraestructures i sistemes on es processen les dades de caràcter personal així com el control dels 

suports que poden contenir les dades personals. Igualment, existeix control dels usuaris autoritzats 

a accedir a les dades i del tipus d’accés, transmissió de dades i transport que es realitza. Finalment 

existeix un control de la disponibilitat i integritat de les dades relatives a cada tractament. 
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COM0011: Gestió del servei eduroam 

a) Base jurídica 

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. 

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari pel compliment d’una missió realitzada en interès públic o en 

l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).  Reglament UE 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 

fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. 

Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions. 

b) Finalitat del 

tractament 

Prestació del servei de xarxa Wifi per l’accés a Internet als membres de la xarxa eduroam i gestió 

de logs d’accessos 

Elaboració́ de perfils: NO 

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO 

c) Col·lectiu 

Usuaris xarxa eudroam que es connecten als punts del CSUC 

Col·lectius vulnerables: NO 

c) Categories de Dades Dades indentificatives, correu electrònic, IP 



( P Ú B L I C )  

1 1 / 4 2  

d) Categoria de 

destinataris 

Comunicacions en relació a incidents de seguretat: 

 Forces i cossos de seguretat. 

 Autoritats de control establertes al Títol VII RGPD. 

 Equips de resposta davant emergències informàtiques (CERT).  

e) Transferència  

Internacional 
No hi ha previstes transferències internacionals de dades. 

f) Terminis de 

supressió 
Les dades es conservaran durant un termini de 24 mesos els logs de connexió 

g) Mesures de 

seguretat 

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya disposa d’una política de seguretat i aplica 

mesures seguretat tècniques i organitzatives per garantir el control físic d’accés a les 

infraestructures i sistemes on es processen les dades de caràcter personal així com el control dels 

suports que poden contenir les dades personals. Igualment, existeix control dels usuaris autoritzats 

a accedir a les dades i del tipus d’accés, transmissió de dades i transport que es realitza. Finalment 

existeix un control de la disponibilitat i integritat de les dades relatives a cada tractament. 
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CiA00015: Gestió eina de suport online  

a) Base jurídica 

RGPD: 6.1.b) El tractament és necessari per executar un contracte en el qual l'interessat és part o bé 

per aplicar mesures precontractuals a petició seva. 

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. 

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).  Reglament UE 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 

fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

b) Finalitat del 

tractament 

Atenció/suport als usuaris en la prestació dels serveis del CSUC a través de l’eina JIRA o 

serviceDesk 

Elaboració́ de perfils: NO 

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO 

c) Col·lectiu 

Usuaris del servei de suport. 

Col·lectius vulnerables: NO 

c) Categories de Dades Usuaris: Nom i cognoms, adreça electrònica. 

d) Categoria de 

destinataris 
No hi ha previstes comunicacions de dades. 

e) Transferència  

Internacional 
No hi ha previstes transferències internacionals de dades. 

f) Terminis de Es conservaran durant el temps necessari per acomplir amb la finalitat per la que s’han recollit i per  
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supressió determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del  

tractament de les dades. Serà d’aplicació el disposat a la normativa d’arxius i documentació. 

g) Mesures de 

seguretat 

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya disposa d’una política de seguretat i aplica 

mesures seguretat tècniques i organitzatives per garantir el control físic d’accés a les 

infraestructures i sistemes on es processen les dades de caràcter personal així com el control dels 

suports que poden contenir les dades personals. Igualment, existeix control dels usuaris autoritzats 

a accedir a les dades i del tipus d’accés, transmissió de dades i transport que es realitza. Finalment 

existeix un control de la disponibilitat i integritat de les dades relatives a cada tractament. 
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CiA00016: Gestió del treball col·laboratiu 

a) Base jurídica 

RGPD: 6.1.b) El tractament és necessari per executar un contracte en el qual l'interessat és part o bé 

per aplicar mesures precontractuals a petició seva. 

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. 

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).  Reglament UE 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 

fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

b) Finalitat del 

tractament 

Gestió del coneixement dels serveis del CSUC a través de l’eina confluence (extranet i intranet) 

amb informació/documents amb dades de caràcter personal i gestió d’usuaris. 

Elaboració́ de perfils: NO 

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO 

c) Col·lectiu 

Usuaris dels serveis prestats pel CSUC. 

Col·lectius vulnerables: NO 

c) Categories de Dades Usuaris: Nom i cognoms, adreça electrònica. 

d) Categoria de 

destinataris 
No hi ha previstes comunicacions de dades. 

e) Transferència  

Internacional 
No hi ha previstes transferències internacionals de dades. 

f) Terminis de Es conservaran durant el temps necessari per acomplir amb la finalitat per la que s’han recollit i per  



( P Ú B L I C )  

1 5 / 4 2  

supressió determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del  

tractament de les dades. Serà d’aplicació el disposat a la normativa d’arxius i documentació. 

g) Mesures de 

seguretat 

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya disposa d’una política de seguretat i aplica 

mesures seguretat tècniques i organitzatives per garantir el control físic d’accés a les 

infraestructures i sistemes on es processen les dades de caràcter personal així com el control dels 

suports que poden contenir les dades personals. Igualment, existeix control dels usuaris autoritzats 

a accedir a les dades i del tipus d’accés, transmissió de dades i transport que es realitza. Finalment 

existeix un control de la disponibilitat i integritat de les dades relatives a cada tractament. 
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AUC003: Gestió d’evidències electròniques 

a) Base jurídica 

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. 

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).  Reglament UE 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 

fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

Llei 39/2015, de Règim Jurídic del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques 

b) Finalitat del 

tractament 

Preservar evidències electròniques d’actuacions sobre sistemes d’informació. 

Elaboració́ de perfils: NO 

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO 

c) Col·lectiu 

Persones usuàries dels serveis del CSUC. 

Col·lectius vulnerables: NO 

c) Categories de Dades 

Identificador d’usuari, IP’s 

Dades relacionades amb l’evidència emmagatzemada. 

d) Categoria de 

destinataris 
No hi ha previstes comunicacions de dades. 

e) Transferència  

Internacional 
No hi ha previstes transferències internacionals de dades. 
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f) Terminis de 

supressió 

Es conservaran durant el temps necessari per acomplir amb la finalitat per la que s’han recollit i per  

determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del  

tractament de les dades. Serà d’aplicació el disposat a la normativa d’arxius i documentació. 

g) Mesures de 

seguretat 

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya disposa d’una política de seguretat i aplica 

mesures seguretat tècniques i organitzatives per garantir el control físic d’accés a les 

infraestructures i sistemes on es processen les dades de caràcter personal així com el control dels 

suports que poden contenir les dades personals. Igualment, existeix control dels usuaris autoritzats 

a accedir a les dades i del tipus d’accés, transmissió de dades i transport que es realitza. Finalment 

existeix un control de la disponibilitat i integritat de les dades relatives a cada tractament. 
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ACO001: Subscripció al servei d'alerta de 
nous continguts dels repositoris 

a) Base jurídica 

RGPD: 6.1.a) L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves dades personals, 

per a una o diverses finalitats específiques. 

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).  Reglament UE 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 

fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

b) Finalitat del 

tractament 

Servei de subscripció al servei d'alerta de nous continguts introduïts.  

Elaboració́ de perfils: NO 

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO 

c) Col·lectiu 

Subscriptors 

Col·lectius vulnerables: NO 

c) Categories de Dades Subscriptors: Nom i cognoms, adreça electrònica. 

d) Categoria de 

destinataris 
No hi ha previstes comunicacions de dades. 

e) Transferència  

Internacional 
No hi ha previstes transferències internacionals de dades. 

f) Terminis de 

supressió 

Es conservaran durant el temps necessari per acomplir amb la finalitat per la que s’han recollit i per  

determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del  
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tractament de les dades. Serà d’aplicació el disposat a la normativa d’arxius i documentació. 

Les dades de subscriptors es conservaran indefinidament, si no es sol·licita la seva supressió.  

g) Mesures de 

seguretat 

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya disposa d’una política de seguretat i aplica 

mesures seguretat tècniques i organitzatives per garantir el control físic d’accés a les 

infraestructures i sistemes on es processen les dades de caràcter personal així com el control dels 

suports que poden contenir les dades personals. Igualment, existeix control dels usuaris autoritzats 

a accedir a les dades i del tipus d’accés, transmissió de dades i transport que es realitza. Finalment 

existeix un control de la disponibilitat i integritat de les dades relatives a cada tractament. 
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ACO002: Registre del pla de gestió de 
dades de recerca 

a) Base jurídica 

RGPD: 6.1.a) L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves dades personals, 

per a una o diverses finalitats específiques. 

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).  Reglament UE 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 

fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

b) Finalitat del 

tractament 

Servei d'ús de l'eina per confeccionar un pla de gestió de dades de recerca.  

Elaboració́ de perfils: NO 

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO 

c) Col·lectiu 

Subscriptors 

Col·lectius vulnerables: NO 

c) Categories de Dades Subscriptors: Llocs de treball, adreça electrònica. 

d) Categoria de 

destinataris 
No hi ha previstes comunicacions de dades. 

e) Transferència  

Internacional 
No hi ha previstes transferències internacionals de dades. 

f) Terminis de 

supressió 

Es conservaran durant el temps necessari per acomplir amb la finalitat per la que s’han recollit i per  

determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del  
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tractament de les dades. Serà d’aplicació el disposat a la normativa d’arxius i documentació. 

Les dades de subscriptors es conservaran indefinidament, si no es sol·licita la seva supressió.  

g) Mesures de 

seguretat 

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya disposa d’una política de seguretat i aplica 

mesures seguretat tècniques i organitzatives per garantir el control físic d’accés a les 

infraestructures i sistemes on es processen les dades de caràcter personal així com el control dels 

suports que poden contenir les dades personals. Igualment, existeix control dels usuaris autoritzats 

a accedir a les dades i del tipus d’accés, transmissió de dades i transport que es realitza. Finalment 

existeix un control de la disponibilitat i integritat de les dades relatives a cada tractament. 
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AIF001: Registre de proveïdors 

a) Base jurídica 

RGPD: 6.1.b) El tractament és necessari per executar un contracte en el qual l'interessat és part o bé 

per aplicar mesures precontractuals a petició seva. 

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. 

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).  Reglament UE 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 

fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

b) Finalitat del 

tractament 

Gestió de les persones que estableixen relació econòmica amb el CSUC per a la prestació de 

serveis, obres o subministraments. 

Els usos del fitxer deriven del compliment de les obligacions comptables i fiscals, gestió 

administrativa i la facturació 

Elaboració́ de perfils: NO 

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO 

c) Col·lectiu 

Proveïdors del CSUC. 

Col·lectius vulnerables: NO 

c) Categories de Dades 
Altres dades especialment protegides; Dades de caràcter identificatiu; Dades d'informació 

comercial; Dades econòmico-financeres; Dades especialment protegides; 

d) Categoria de Seran comunicades a les entitats financeres, Agencia Tributaria,  Intervenció General, Sindicatura 



( P Ú B L I C )  

2 3 / 4 2  

destinataris de comptes, Secretaria d’universitats i recerca. 

e) Transferència  

Internacional 
No hi ha previstes transferències internacionals de dades. 

f) Terminis de 

supressió 

Es conservaran durant el temps necessari per acomplir amb la finalitat per la que s’han recollit i per  

determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del  

tractament de les dades. Serà d’aplicació el disposat a la normativa d’arxius i documentació. 

g) Mesures de 

seguretat 

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya disposa d’una política de seguretat i aplica 

mesures seguretat tècniques i organitzatives per garantir el control físic d’accés a les 

infraestructures i sistemes on es processen les dades de caràcter personal així com el control dels 

suports que poden contenir les dades personals. Igualment, existeix control dels usuaris autoritzats 

a accedir a les dades i del tipus d’accés, transmissió de dades i transport que es realitza. Finalment 

existeix un control de la disponibilitat i integritat de les dades relatives a cada tractament. 
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AIF0002: Registre de l’entrada i sortida de 
documents  

a) Base jurídica 

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari pel compliment d’una missió realitzada en interès públic o en 

l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).  Reglament UE 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 

fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

Llei 39/2015, de Règim Jurídic del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques 

b) Finalitat del 

tractament 

Deixar constància de l’entrada i sortida de documents a efectes legals i seguiment d’actuacions. 

Elaboració́ de perfils: NO 

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO 

c) Col·lectiu 

Persones remitents o destinatàries de documents o bé els seus representants. 

Col·lectius vulnerables: NO 

c) Categories de Dades 

Nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu, adreça, telèfon, signatura, correu electrònic. 

Dades de representació. 

Dades relacionades amb el document presentat. 
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d) Categoria de 

destinataris 
Òrgans administratius al que es dirigeixi la sol·licitud segons el previst a l’article 16 Llei 39/2015. 

e) Transferència  

Internacional 
No hi ha previstes transferències internacionals de dades. 

f) Terminis de 

supressió 

Es conservaran durant el temps necessari per acomplir amb la finalitat per la que s’han recollit i per  

determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del  

tractament de les dades. Serà d’aplicació el disposat a la normativa d’arxius i documentació. 

g) Mesures de 

seguretat 

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya disposa d’una política de seguretat i aplica 

mesures seguretat tècniques i organitzatives per garantir el control físic d’accés a les 

infraestructures i sistemes on es processen les dades de caràcter personal així com el control dels 

suports que poden contenir les dades personals. Igualment, existeix control dels usuaris autoritzats 

a accedir a les dades i del tipus d’accés, transmissió de dades i transport que es realitza. Finalment 

existeix un control de la disponibilitat i integritat de les dades relatives a cada tractament. 
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AIF0004: Directori de contactes 

a) Base jurídica 

RGPD: 6.1.a) L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves dades personals, 

per a una o diverses finalitats específiques. 

RGPD: 6.1.b) El tractament és necessari per executar un contracte en el qual l'interessat és part o bé 

per aplicar mesures precontractuals a petició seva. 

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. 

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari pel compliment d’una missió realitzada en interès públic o en 

l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).  Reglament UE 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 

fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

b) Finalitat del 

tractament 

Registre de dades de contacte de membres d'institucions i empreses relacionades amb el CSUC. Els 

usos del fitxer són la gestió de les adreces i telèfons de persones destinatàries de comunicacions del 

CSUC, la seva actualització i seguiment dels canvis 

Elaboració́ de perfils: NO 

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO 

c) Col·lectiu 
Persones que es relacionen amb el CSUC (Del propi interessat o del seu representant legal; D'altres 

persones físiques diferents del propi interessat o del seu representant legal; De fonts accessibles al 
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públic; Llistes de grups professionals; Diaris oficials;) 

Col·lectius vulnerables: NO 

c) Categories de Dades Dades de caràcter identificatiu; Dades d'ocupació laboral; 

d) Categoria de 

destinataris 
No hi ha previstes comunicacions de dades. 

e) Transferència  

Internacional 
No hi ha previstes transferències internacionals de dades.  

f) Terminis de 

supressió 

Es conservaran durant el temps necessari per acomplir amb la finalitat per la que s’han recollit i per  

determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del  

tractament de les dades. Serà d’aplicació el disposat a la normativa d’arxius i documentació. 

Les dades de subscriptors es conservaran indefinidament, si no es sol·licita la seva supressió. 

g) Mesures de 

seguretat 

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya disposa d’una política de seguretat i aplica 

mesures seguretat tècniques i organitzatives per garantir el control físic d’accés a les 

infraestructures i sistemes on es processen les dades de caràcter personal així com el control dels 

suports que poden contenir les dades personals. Igualment, existeix control dels usuaris autoritzats 

a accedir a les dades i del tipus d’accés, transmissió de dades i transport que es realitza. Finalment 

existeix un control de la disponibilitat i integritat de les dades relatives a cada tractament. 
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AIF0005: Recursos Humans 

a) Base jurídica 

RGPD: 6.1.b) El tractament és necessari per executar un contracte en el qual l'interessat és part o bé 

per aplicar mesures precontractuals a petició seva. 

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. 

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).  Reglament UE 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 

fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

Real Decreto Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei del Estatut 

dels Treballadors. 

b) Finalitat del 

tractament 

Gestió de recursos humans: 

- Selecció i contractació del personal, la gestió de currículums 

- Tramitació de la nòmina 

- Control horari 

- Pagament de la Seguretat Social 

- Prevenció de riscos laborals 

- Gestió de permisos/llicències  

- Formació. 

- Gestió de l’activitat sindical 

Elaboració́ de perfils: NO 



( P Ú B L I C )  

2 9 / 4 2  

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO 

c) Col·lectiu 

Persones que han prestat o presten els seus serveis al CSUC i persones interessades en treballar-hi 

Col·lectius vulnerables: NO 

c) Categories de Dades 

Dades acadèmiques i professionals;  

Dades de caràcter identificatiu;  

Dades d'ocupació laboral;  

Dades econòmico-financeres; 

Categories especials de dades: Salut 

- Altres tipus de dades  

- Avaluacions professionals, avaluació i prevenció de riscos del lloc de treball, dades vinculades a 

l’ús dels serveis de comunicació personal, indemnitzacions per raó de serveis, dades relatives a la 

comissió d’infraccions, dades d’accidents de treball i malalties professionals.  

d) Categoria de 

destinataris 

Entitats financeres,  

Administració Tributaria,   

Institut Nacional de la Seguretat Social,  

Entitats Asseguradores. 

Consorci Administració Oberta de Catalunya 
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Entitat a la que s’encarregui la gestió dels riscos laborals. 

Tresoreria General de la Seguretat Social. 

Organitzacions sindicals. 

Intervenció General. 

Tribunal de comptes. 

Assessoria laboral i fiscal 

Jutjats i tribunals 

Altres participants en processos judicials 

Persones que accedeixen a la informació per aplicació del principi de publicitat activa 

e) Transferència  

Internacional 
No hi ha previstes transferències internacionals de dades. 

f) Terminis de 

supressió 

Els terminis de conservació aplicables són els que es corresponen a les taules d’avaluació 

documental amb els codis 008, 009, 012, 013, 016, 080, 082, 085, 086, 087, 088, 109, 110, 365, 

694, 699, 709, 751. 

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

g) Mesures de 

seguretat 

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya disposa d’una política de seguretat i aplica 

mesures seguretat tècniques i organitzatives per garantir el control físic d’accés a les 

infraestructures i sistemes on es processen les dades de caràcter personal així com el control dels 

suports que poden contenir les dades personals. Igualment, existeix control dels usuaris autoritzats 

a accedir a les dades i del tipus d’accés, transmissió de dades i transport que es realitza. Finalment 

existeix un control de la disponibilitat i integritat de les dades relatives a cada tractament. 
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OIS001: Seguretat: Vídeo vigilància  

I control d’accessos a les instal·lacions 

a) Base jurídica 

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. 

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari pel compliment d’una missió realitzada en interès públic o en 

l’exercici de poders públics conferits al responsable de tractament. 

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).  Reglament UE 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 

fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. 

Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions. 

b) Finalitat del 

tractament 

Videovigilància: Enregistrament d'imatges per millorar la seguretat dels espais d'accés restringit del 

CSUC per a verificar el correcte accés a aquests espais i la solució a possibles incidències. 

Control d’accés a les instal·lacions del CSUC per mitja de sistemes biomètrics. 
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Elaboració́ de perfils: NO 

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO 

c) Col·lectiu 

Persones que accedeixen a instal·lacions d'accés restringit del CSUC 

Col·lectius vulnerables: NO 

c) Categories de Dades 
Altres dades especialment protegides; Dades de caràcter identificatiu; Dades especialment 

protegides; 

d) Categoria de 

destinataris 

Comunicacions en relació a incidents de seguretat: 

 Forces i cossos de seguretat. 

 Òrgans judicials  

 Ministeri Fiscal 

 Autoritats de control establertes al Títol VII RGPD. 

 Equips de resposta davant emergències informàtiques (CERT).  

e) Transferència  

Internacional 
No hi ha previstes transferències internacionals de dades. 

f) Terminis de 

supressió 

Es conservaran durant el temps necessari per acomplir amb la finalitat per la que s’han recollit i per  

determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del  

tractament de les dades. Serà d’aplicació el disposat a la normativa d’arxius i documentació. 

Les imatges de videovigilància s’eliminen després d’un any. Les dades d’accés s’eliminen de 

forma periòdica. 

g) Mesures de 

seguretat 

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya disposa d’una política de seguretat i aplica 

mesures seguretat tècniques i organitzatives per garantir el control físic d’accés a les 

infraestructures i sistemes on es processen les dades de caràcter personal així com el control dels 

suports que poden contenir les dades personals. Igualment, existeix control dels usuaris autoritzats 

a accedir a les dades i del tipus d’accés, transmissió de dades i transport que es realitza. Finalment 

existeix un control de la disponibilitat i integritat de les dades relatives a cada tractament. 
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AIF0006: Queixes i suggeriments 
 

a) Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tractament necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. 

Llei 39/2015, de 1 de octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 

públiques. 

Llei 40/2015, de 1 de octubre, de règim jurídic del sector públic. 

b) Finalitat del 
tractament 

Registre i tramitació de les queixes i suggeriments presentats en relació a actuacions del CSUC 

d’acord amb el previst a la Llei 39/2015 i 40/2015. 

Elaboració́ de perfils: NO 

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO 

c) Col·lectiu Interessats en la queixa o suggeriment.. 

Col·lectius vulnerables: NO 

c) Categories de 
Dades 

Nom i cognoms, DNI/NIF/Documento identificatiu, adreça, telèfon i signatura. 

Altres dades: recollits a la queixa o suggeriment. 

d) Categoria de 
destinataris 

Altres administracions quan correspongui. 

e) Transferència  
Internacional 

No hi ha previstes transferències internacionals de dades. 

f) Terminis de 
supressió 

Es conservaran durant el temps necessari per acomplí amb la finalitat amb la qual varen ser 

recollits i per determinar possibles responsabilitat que es poguessin derivar de l’esmentada finalitat 
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i del tractament de les dades. Serà d’aplicació el disposat a la normativa d’arxius i documentació. 

g) Mesures de 
seguretat 

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya disposa d’una política de seguretat i aplica 

mesures seguretat tècniques i organitzatives per garantir el control físic d’accés a les 

infraestructures i sistemes on es processen les dades de caràcter personal així com el control dels 

suports que poden contenir les dades personals. Igualment, existeix control dels usuaris autoritzats 

a accedir a les dades i del tipus d’accés, transmissió de dades i transport que es realitza. Finalment 

existeix un control de la disponibilitat i integritat de les dades relatives a cada tractament. 
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AIF0007: Sol·licitud exercici dret d'accés a 
la informació pública 

 
a) Base jurídica RGPD: 6.1.a) L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves dades personals, 

per a una o diverses finalitats específiques. 

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari pel compliment d’una missió realitzada en interès públic o en 

l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 

b) Finalitat del 
tractament 

Registrar i tramitar les peticions d’accés a la informació pública a l’empara de la Llei 19/2014, del 

29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Elaboració́ de perfils: NO 

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO 

c) Col·lectiu Sol·licitants 

Representants legals.. 

Col·lectius vulnerables: NO 

c) Categories de 
Dades 

NIF / DNI / Passaport / NIE, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura 

electrònica, Signatura manuscrita 

d) Categoria de 
destinataris 

Comissió́ de Garantia del Dret d’Accés a la Informació́ Pública 
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Òrgans judicials. 

e) Transferència  
Internacional 

No hi ha previstes transferències internacionals de dades. 

f) Terminis de 
supressió 

6 anys 

g) Mesures de 
seguretat 

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya disposa d’una política de seguretat i aplica 

mesures seguretat tècniques i organitzatives per garantir el control físic d’accés a les 

infraestructures i sistemes on es processen les dades de caràcter personal així com el control dels 

suports que poden contenir les dades personals. Igualment, existeix control dels usuaris autoritzats 

a accedir a les dades i del tipus d’accés, transmissió de dades i transport que es realitza. Finalment 

existeix un control de la disponibilitat i integritat de les dades relatives a cada tractament. 
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AIF0008: Gestió econòmica 
 

a) Base jurídica 

RGPD: 6.1.a) L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves dades personals, 

per a una o diverses finalitats específiques. 

RGPD: 6.1.b) El tractament és necessari per executar un contracte en el qual l'interessat és part o bé 

per aplicar mesures precontractuals a petició seva. 

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari pel compliment d’una missió realitzada en interès públic o en 

l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).  Reglament UE 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 

fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

b) Finalitat del 

tractament 

Gestió econòmica: gestió́ i tramitació́ dels expedients de contractació́, de despesa i d’ingressos 

Elaboració́ de perfils: NO 

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO 

c) Col·lectiu 

Empleats, Assessors 

Altres categories: Licitadors, Creditors, deutors i persones que hi estan vinculades, personal del 

CSUC. 
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Col·lectius vulnerables: NO 

c) Categories de Dades 

NIF / DNI / Passaport / NIE, Adreça postal o electrònica, Núm. S.S. / Mutualitat, Telèfon, Nom i 

cognoms, Signatura electrònica, Signatura manuscrita, Dades bancàries  

Altres tipus de dades: TC2 , Dades de solvència econòmica, Dades d’informació comercial (serveis 

prestats, període de contractació i dades referides a la solvència tècnica), Dades acadèmiques i 

professionals  

d) Categoria de 

destinataris 

Administració́ tributaria 

Intervenció́ General de la Generalitat 

Sindicatura de Comptes 

Entitats bancàries 

Direcció́ General de Contractació Pública  

Registre Públic de Contractes  

Direcció́ General de Patrimoni 

Tribunal Català del Sector Públic 

e) Transferència  

Internacional 
No hi ha previstes transferències internacionals de dades. 

f) Terminis de 

supressió 

Documentació́ comptable: 6 anys 

Documentació́ fiscal i tributaria: 4 anys 

Documentació́ relacionada amb subvencions: 10 anys 

g) Mesures de El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya disposa d’una política de seguretat i aplica 
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seguretat mesures seguretat tècniques i organitzatives per garantir el control físic d’accés a les 

infraestructures i sistemes on es processen les dades de caràcter personal així com el control dels 

suports que poden contenir les dades personals. Igualment, existeix control dels usuaris autoritzats 

a accedir a les dades i del tipus d’accés, transmissió de dades i transport que es realitza. Finalment 

existeix un control de la disponibilitat i integritat de les dades relatives a cada tractament. 
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AIF0009: Gestió dels expedients 
administratius 
a) Base jurídica RGPD: 6.1.e) Tractament necessari pel compliment d’una missió realitzada en interès públic o en 

l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

b) Finalitat del 
tractament 

Gestió dels expedients administratius del CSUC 

Elaboració́ de perfils: NO 

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO 

c) Col·lectiu Persones físiques i jurídiques 

Representants legals. 

Col·lectius vulnerables: NO 

c) Categories de 
Dades 

NIF / DNI / Passaport / NIE, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura 

electrònica, Signatura manuscrita 

- Dades de categories especials: les contingudes a la documentació́ recollida o que apareguin durant 

la tramitació́ dels expedients. 

- Altres dades relacionades amb els documents presentats o que apareguin durant les actuacions 

prèvies o la tramitació́ dels expedients. 

d) Categoria de 
destinataris 

Persones interessades en el procediment i representants 
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Jutges o tribunals 

Síndic de Greuges 

Autoritat Catalana de protecció de dades 

e) Transferència  
Internacional 

No hi ha previstes transferències internacionals de dades. 

f) Terminis de 
supressió 

6 anys, des que la resolució́ de les actuacions o del procediment administratiu esdevé́ ferma i, si 

escau, s’ha executat. 

g) Mesures de 
seguretat 

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya disposa d’una política de seguretat i aplica 

mesures seguretat tècniques i organitzatives per garantir el control físic d’accés a les 

infraestructures i sistemes on es processen les dades de caràcter personal així com el control dels 

suports que poden contenir les dades personals. Igualment, existeix control dels usuaris autoritzats 

a accedir a les dades i del tipus d’accés, transmissió de dades i transport que es realitza. Finalment 

existeix un control de la disponibilitat i integritat de les dades relatives a cada tractament. 

 
 


